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Vidzemē viesosies Somijas pārtikas klastera pārstāvji 

 

Vidzemes plānošanas reģions, piedaloties Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera 

attīstīšanā, sekmīgi turpina sadarboties ar Somijas pārtikas klasteri un tā vadošo institūciju ”Foodwest 

Ltd.”, tādēļ no 25. līdz 26. septembrim Vidzemē norisināsies Somijas pārtikas klastera pārstāvju vizīte. 

  

Vizītē ieradīsies astoņi speciālisti, kuri klastera ietvaros palīdz attīstīties Somijas pārtikas ražotājiem, kā 

arī sadarbojas ar uzņēmumiem un pārtikas klasteriem arī Baltijas jūras reģionā.  Vizītes dalībnieki ir 

Somijas pārtikas klastera piecu ekspertīzes centru programmu vadītāji un klastera programmas vadošais 

koordinators Jukka Lähteenkorva. 

Lai iepazītos ar Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteri un tā uzņēmumiem, vizītes laikā 

otrdien, 25. septembrī, pārstāvji viesosies Pētnieciskajā jaunsaimniecībā „Gundegas” un SIA 

„Valmiermuižas alus”. Tāpat delegācija apmeklēs Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtu, kurā 

notiks tikšanās ar citiem Vidzemes pārtikas klastera dalībniekiem. Savukārt trešdien, 26. 

septembrī notiks tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem, lai 

pārrunātu potenciālās Latvijas un Somijas pārtikas klasteru sadarbības iespējas pārrobežu projektu 

ietvaros.  

Somijas pārtikas klastera attīstības speciālistu pieredzes apmaiņas brauciena mērķis ir iepazīties ar 

inovatīviem Vidzemes pārtikas ražotājiem, un ciešāka sadarbības veicināšana starp Somijas un Vidzemes 

pārtikas klasteriem, lai sekmētu abu klasteru uzņēmēju un pētnieku sadarbību, kas nākotnē var palīdzēt 

arī Vidzemes uzņēmējiem savu produkciju pārdot Somijas un Baltijas jūras reģiona tirgū. 

Gaidāmo tikšanos organizē Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar „Foodwest Ltd”. Organizācija ir 

Somijas pārtikas klastera koordinējošā institūcija. Vadošais pārtikas attīstības un ekspertīzes centrs kopš 

1995. gada darbojas Seinajoki reģionā un atbalsta pārtikas ražotājus, sniedzot tiem ekspertu 

pakalpojumus jaunu produktu izstrādei, tirgus izpētei un pārtikas kvalitātes vadībai.  

 

Papildus informācija: Kristaps Ročāns, ES struktūrfondu informācijas centra Tehniskās palīdzības projekta 2012.-

2013. gadam speciālists, E-pasts: kristaps.rocans@vidzeme.lv.  
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